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• Dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5" 
• Sterowanie kamerami sieciowymi / SSM
• Konstrukcja przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze  
   klawiatura 
• 3-osiowy joystick do sterowania funkcją PTZ 
•  Odłączane pokrętło / joystick dla uniwersalnej obsługi (dla 

prawo- i leworęcznych) 
•  Obsługa portu USB  (1 szt. dla SSM, 1 szt. do migawki obrazu / 

uaktualnienia) 
• Szybkie mapowanie kafelków kamer, importowanie /       
   eksportowanie konfiguracji 
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Konfiguracja systemu

SPC-7000

KOMUNIKACJA
Sprzęt do sterowania Kamera sieciowa / SSM

Złącza 
Ethernet (kamera sieciowa), USB (SSM) 1 szt., 
USB 1 szt. (uaktualnienie, importowanie/eksportowanie konfiguracji, 
migawka obrazu)

Protokół 
interfejsu

Ethernet SUNAPI 
USB Dedykowany

Jednostki do sterowania Maks. 255 szt. (kamera sieciowa), 1 szt. (SSM)
Protokół sieciowy TCP, HTTP, DHCP, IPv4
OBSŁUGA MECHANICZNA 
Wyświetlacz LCD 5-calowy TFT LCD
Joystick 3-osiowy z zoomem
Pokrętło Sterowanie odtwarzaniem SSM
STEROWANIE 

Kamera 
Panoramowanie/wychylanie/zoom, ostrość, automatyczna ostrość, 
presety, grupa, wycieczka, wahadło, śledzenie, automatyczne 
śledzenie, alarm wył./wł., zatrzymanie

Ściana wideo Mapowanie kafelków kamery (kanałów), 
Zmiana układu (tryb podziału wyświetlanego obrazu)

Rejestrator Sterowanie nagrywaniem / odtwarzaniem, alarm wył., menu 
Zarządzanie urządzeniami Wbudowana rejestracja urządzeń / modyfikacja na LCD
Zarządzanie użytkownikami Administrator + 9 operatorów 
Importowanie / eksportowanie Importowanie / eksportowanie konfiguracji 
RÓŻNE
Migawka wideo Eksportowanie kadrów (kamera sieciowa) przy użyciu pamięci USB
Wejście Wprowadzanie znaków alfabetycznych (klawiatura wirtualna)

Język Angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, turecki, 
polski, rosyjski, koreański, chiński, japoński

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy 0 do 40°C
Wilgotność podczas pracy 20 do 85% 
ZASILANIE 
Napięcie wejściowe 12 V (prąd stały) 
Pobór mocy Maks. 6,4 W
OBUDOWA
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 459,1 x 59,1 x 177,9 mm
Waga 1,5 kg 
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Najważniejsze funkcje

Wymiary Jednostka: mm

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu

Klawiatura do sterowania systemem
SPC-7000

Ethernet

USB

Kamera sieciowa

Kamera sieciowa

Kamera sieciowa

informacje SSM


